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Parti componente / components: 
 
1.Lama taiere / cutting blade  
2. Comutator Pornit-Oprit / On-Off switch 
3. Buton functionare continua / Continuous work knob 
4. Priza evacuare praf / Dust exhaust  
5.Dispozitiv fixare lama “quick-release” / Quick release blade holder  
6.Selector mod pendulare / Pendulum adjustment knob 
7.Comutator pornit-oprit LASER / ON/Off switch for LASER 
8. Selector turatie  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Date tehnice/ technical data  

Tensiune – Frecventa / Voltage?frequency 230-240V ~ 50Hz 

Putere nominala / Nominal power 800W  

Sistem fixare panza / Blade holder Quick release 

Selector pendulare / Pendulum adjustment 4 trepte / 4 steps 

Unghi maxim de inclinare / Bevel cuy + / - 45°  
Grosime maxima taiere / Max cutting depth Lemn (wood) 100 mm  / metal 10 mm 

Turatie variabila / Variable speed 800 – 3000 RPM 

Evacuare praf / Dust exhausting Cu adaptor 

LPA Nivel presiune acustica / Sound pressure 94dB(A) K=3dB(A) 

LWA Nivel putere acustica / Sound power 105dB(A) K=3dB(A) 

Nivel vibratii / Vibration value Lemn (wood) 12.8 m/s²  metal 8.2 m/s² 

Greutate / Net weight 2.22 kg  

2    



RO_________________________________________________ 
 
Va multumim pentru achizitionarea acestui produs JOKA, fabricat conform celor mai 
inalte standarde de siguranta si de functionare. 
 

Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si 
instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. 
Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a 
incendiilor si/sau a ranirilor personale. 

Simboluri  
Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice  

Zona de lucru  
Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata.Umiditatea si zonele intunecate pot crea accidente 
Nu utilizati unealta in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau  
particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale. 

Nu lasati copii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea  
controlului uneltei. 

Masuri de siguranta a echipamentului in exploatare 

 
ATENTIE! Verificati intotdeauna ca tensiunea de alimentare sa corespunda cu cea 
inscrisa pe placuta uneltei. 

 
Nu rasuciti cablul electric de alimentare al uneltei  

Nu transportati unealta tinand-o de cablul electric si nu trageti de cablul electric pentru a o scoate din priza. Tineti 

cablul electric de alimentare a masinii la distanta fata de sursele de caldura, de petele de ulei, de 

grasimi, de obiectele ascutite si sursele care emana caldura.  
Verificati stecherul si cablul electric in mod regulat si in caz de deteriorare a acestora apelati la un 
electrician autorizat.  
Evitati pornirile accidentale ale uneltei. Asigurati-va ca intrerupatorul este in pozitia “Oprit” inainte de 
introducerea cablului de alimentare in priza.  
Nu utilizati unealta in conditii de ploaie sau umiditate excesiva. Patrunderea apei in interiorul uneltei creste 
riscul unui scurtcircuit.  
Pentru utilizare in aer liber, folosiți cabluri de prelungire care sunt atestate și marcate în mod 
corespunzător pentru utilizarea in mediul exterior.  
Nu suprasolicitati unealta electrica! Masina poate fi folosita in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii 

de exploatare care o caracterizeaza. Nu utilizati unelte electrice cu un alt scop fata de cel pentru  
care sunt destinate. 

Masuri de siguranta personala  
Intotdeauna utilizati o imbracaminte adecvata.Nu purtati haine largi sau bijuterii. Daca aveti parul lung, acesta 

trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de catre partile componente ale masinii aflate in miscare.  
Utilizati intotdeauna ochelari de protectie iar atunci cand lucrati in mediul exterior va recomandam sa 
utilizati manusi si bocanci de protectie.  

Intotdeauna folositi o masca de praf atunci cand in procesul de prelucrare se produce praf.  
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Daca exista posibilitatea de instalare a dispozitivelor de evacuare a prafului atunci asigurati-va ca acestea 
sunt conectate si utilizate corect.  

Service  
Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de 
schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.  

Informatii generale  
Valoarea totala declarata a nivelului vibratiilor a fost masurata cu metode standard si poate fi utilizata 
pentru compararea intre ele a produselor echivalente.Poate fi de asemenea utilizata pentru 
evaluarea preliminara a nivelului de expunere  
Nivelul vibratiilor acestui produs in utilizarea normala poate fi diferit de cel declarat, infunctie de 
modul cum este exploatat.  
Trebuie luate masurile corespunzatoare pentru protejarea utilizatorului , conform nivelului estimat al 
expunerii pe perioada utilizarii produsului.  

Masuri de siguranta specifice ferastraului pendular  
In timpul functionarii tineti ferastraul numai de suprafata izolata a manerului, deoarece puteti atinge si 
taia cabluri electrice mascate sau propriul cablu electric de alimentare.  
Nu porniti ferastraul atunci cand lama acestuia este in contact cu piesa de prelucrat. Actiunea de taiere 
a lamei va avea ca efect vibrarea ei si poate provoca ranirea operatorului.  
Lasati ferastraul sa se opreasca complet inainte de a fi asezat, deoarece lama de taiere aflata in 
miscare va crea un soc la contactul cu suprafata pe care va fi pozitionat si poate cauza raniri personale.  
Nu folositi niciodata o lama fisurata sau deformata. Utilizati numai lame bine ascutite. Când 

prelucrati lemn rotund, folositi dispozitive de fixare pentru a preveni rotirea piesei 

Nu folosiţi niciodată mâinile pentru a elimina rumeguşul, aşchiile sau deşeurile rezultate si lasate de 
către lama in urma procesului de prelucrare.  
Verificati piesa de prelucrat si indepartati cuiele, acele si capsele metalice inainte de a incepe operatiunea. Nu 

incercati sa scoateti o lama blocata inainte de a opri ferastraul. Nu incercati sa opriti sau sa incetiniti 

miscarea lamei cu ajutorul unei bucati din lemn sau cu alte obiecte. 

 
ATENTIE ! RADIATII LASER CLASA 2, NU STATI IN DREPTUL FASCICOLULUI LASER 

 
Evitati sa priviti in directia fascicolului laser fara ochelari de protectie Nu 

priviti in directia fascicolului cu instrumente optice tip lentile  
Asigurati-va ca fascicolul laser nu este reflectat de piesa prelucrata sau de suportul acesteia. 
Nu indreptati fascicolul laser catre oameni sau animale.  

Nu lasati copii in apropierea produsului.  
Laserul trebuie utilizat conform acestor instructiuni. 

 
Domeniu de utilizare.  
Ferastraul pendular este destinat uzului personal pentru operatiile de taiere a diverselor materiale:lemn, metal, 
plastic, ceramica. 
NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ INDUSTRIAL. 

 
Pregatirea pentru punerea in functiune 
 

ATENTIE ! Deconectati alimentarea cu energie electrica inaintea inceperii oricarei operatiuni 
de reglare sau intretinere 

 
Montarea lamei  
  Rotiti dispozitivul “quick release” (5) prevazut cu un arc pentru a elibera 

lama din echipament.  
  Introduceti o lama noua cat mai adanc posibil in dispozitivul de prindere 

avand pozitia dintilor in fata. Asigurati-va ca marginea din spate a 
lamei se fixeaza in rola de ghidare, dupa care eliberati dispozitivul de 
fixare care va reveni in pozitia de lucru  

Selectare mod de taiere 
Acest echipament poate fi utilizat pentru taieri cu pendulare sau in linie  

dreapta (doar in sus si in jos).Miscarea pendulara impinge lama inainte pe 

cursa de taiere si sporeste considerabil viteza de taiere.Pentru a selecta 

modul de taiere, actionati levierul (7) in pozitia dorita. 
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Pozitie Mod de taiere Aplicatii 

3 / 4 Grad mare de pendulare Taieri rapide in lemn, placaj 
   

2 / 3 Grad mediu de pendulare Taieri rapide in lemn, placaj, aluminiu si otel moale 
   

1 / 2 Grad mic de pendulare Taieri otel moale, aluminiu , lemn tare, plastic 
   

0 / 1 Fara pendulare Taieri otel moale si plastic.Taieri precise in lemn si placaj 
   

 
Reglarea unghiului de taiere  

Intregul ansamblu al ferastraului pendular poate fi rotit in jurul talpii, ceea ce permite lamei sa taie piesa de 
prelucrat la unghiuri diferite (0-45° la stanga sau la dreapta).  
Slabiti suruburile situate pe partea de dedesubt a uneltei electrice cu ajutorul unei chei hexagonale, 
care v-a fost furnizata.  

Rotiti talpa la unghiul dorit si strangeti suruburile. 

 
Reglare turatie 
Pentru marirea turatiei se roteste discul (10) spre pozitia (6) iar pentru micsorarea turatiei se roteste spre pozitia  
(1)  . 
 

TIPUL MATERIALULUI DE PRELUCRAT TREAPTA DE VITEZA 

LEMN 5-6 

CERAMICA 3-5 

ALUMINIU 3-5 

METAL 3-4 

PLASTIC 1-4 

  
Activare ghidare LASER: se apasa butonul (9). 
 

ATENTIE! Activati laserul doar cu ferastraul pozitionat pe piesa de prelucrat. 

 
Utilizare  

ATENTIE! IN  CAZUL  IN  CARE  APAR  ZGOMOTE  ANORMALE  IN  FUNCTIONARE  OPRITI 
IMEDIAT UNEALTA SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATARI SI 
REPARATII. 

 
ATENTIE ! Intotdeauna tineti talpa ferastraului pendular pe acelasi plan cu piesa de prelucrat. 
Nerespectarea acestei conditii ar putea avea ca rezultat ruperea lamei si provocarea de raniri 
personale 

Pornire /oprire 
Pentru pornirea uneltei apasati comutatorul (2).Pentru oprire eliberati comutatorul (2). 
Functionare continua  
Unealta poate fi reglata pe operarea continua prin apasarea comutatorului “pornit/oprit” (2) concomitent cu 
butonul de blocare (3), urmata de eliberarea acestora. 
Pentru oprirea modului de functionare continua se apasa din nou comutatorul (2). 

 

 



ATENTIE! Niciodata nu lasati din mana unealta cand utilizati modul de functionare 
continua! 

 
Realizarea taierii rotunde  

Cand incepeti sa taiati din mijlocul piesei de prelucrat trebuie sa faceti o gaura cu diametrul de 12 
mm pentru a fi sigur ca exista suficient spatiu pentru introducerea lamei.  

Atunci cand taiati suprafete curbe stranse este necesar sa micsorati viteza ferastraului pendular.  
Taierea metalelor  

Atunci cand taiati metal este necesar sa folositi ulei de racire a lamei in timpul procesului de 
taiere.Lubrifiati lama ferastraului pendular sau suprafata piesei de prelucrat la intervale regulate de 
timp pe toata durata procesului de taiere pentru a reduce uzura lamei. 

 
Curatare si intretinere 
 

ATENTIE! Inainte de orice interventie asupra echipamentului, deconectati alimentarea 
cu energie electrica de la retea.  
Curatare 

Pastrati curate fantele de ventilatie ale carcasei pentru a preveni supraincalzirea motorului  
Regulat, de preferat dupa fiecare utilizare curatati echipamentul cu o carpa moale.Daca murdaria 
persista, utilizati o carpa umezita intr-o solutie de apa si sapun  
NU utilizati solventi (ca de exemplu : petrol si derivati, alcool) intrucat acestia pot deteriora partile 
din plastic.  

Intretinere  
Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de 

intretinere.Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus. 

 
Depozitare 
Intotdeauna inainte de depozitarea uneltei curatati carcasa ei cu o carpa putin umezita in apa cu sapun.  

Depozitati unealta electrica intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc 
racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.  
Protejati unealta electrica fata de actiunea directa a razelor solare si pastrati-o intr-un loc intunecos, 
daca este posibil.  

Nu pastrati masina ambalata in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii. 

 
Garantie  
Garantia acopera toate materialele componente si viciile de fabricatie cu exceptia,fara insa a fi limitate la:  

Componente uzate ca urmare a unei exploatari normale (perii colectoare, rulmenti, cabluri, etc) 
sau accesorii.  
Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificari 
neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.  
Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatarii necorespunzatoare a echipamentului. 

Deteriorari cauzate de lichide,patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata , utilizare inadecvata 

(pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat), etc.. 

 
 
 
 
 
 
 
 


